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 Ang&ende revision af markcgangstaxorna och
 dithorande fSrfattningar.

 Af I. T6rnebladh.

 Pa grund af motioner vid senaste lagtima riksdag har Riks-
 dagen i underdanig skrifvelse anhallit, att Kungl. Maj:t nmatte
 tackas lata verkstalla utredning, huruvida och i hvad man en del
 rantepersedlar skulle kunna ur markegangstaxorna uteslutas, samt,
 efter fbranstaltad granskning af de forfattningar, soin hafva afse-
 ende a priskuranterna och sattet for markegangstaxornas upprat-
 tande, taga i ofvervagande, huruvida en forandring i de forbere-
 dande atgarderna for markegangstaxornas upprattande, i syfte att
 astadkomma en forenkling i det foreskrifna firfaringssattet, skulle
 kunna vidtagas, utan att noggrannheten afventyras, samt seder-
 mera till Riksdagen framlagga det forslag i amnet, hvartill Kungl.
 Maj:t kunde finna sadan utredning foranleda.

 Sasom motiv till skrifvelsen anfores: att, efter den ar I855
 skedda ranteomsattningen till nagra fa persedlar, forandrade for-
 hallanden intraffat, sa att atskilliga i markegangstaxan forekom-
 mande persedlar kunde fa utgallras; att olika vardesattningar emel-
 lertid ofta forekomma i nargransande orter, dar priserna ej borde
 vara sa skiljaktiga, bland annat, darigenom att sardeles i orter,
 dar stader aro belagna, forekomma hogre pris i priskuranterna an
 i orter med fa stader; att Riksdagen, som insett svarigheten att
 bringa markegangstaxan i ofverensstammelse med nutida fbrhal-
 landen, redan for 25 ar sedan uttalat den asikt, att en undersbk-
 ning och utredning borde ske, huruvida ej en del rantepersedlar
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 I. TORNEBLADH

 skulle kunna ur markegangstaxan uteslutas; att sedermera vid-
 tagna reformer i beskattningsvasendet och forandrade firhallanden
 afven i bfrigt gjorde 6nskvirdt att bringa markegangstaxorna i
 6fverensstammelse darmed, om ock stor varsamhet harvid borde
 iakttagas, samt att Riksdagen trodde, att med nutidens utbildade
 kommunikationsvasen latthet att erhalla uppgift a gangse priser
 a de i markegangstaxan ingaende persedlar skulle kunna vinnas
 med mindre omgang an nu utan att noggrannheten afventyrades,
 och firfaringssattet salunda i allt fall blefve fullt betryggande.

 Riksdagens har refererade skrifvelse innehaller saledes tva
 olika inskemal, det eena ar minskning af antalet utaf de i marke-
 gangstaxans afdelning A ingaende persedlar och varuslag, ty de
 i afdelningarna B och C ingaende fa varuslag kunna ej minskas
 till antal, och det aniTra ar en firenkling i de taxans upprattande
 firegaende atgarderna for astadkommande af noggranna pris-
 kuranter.

 Det f6rra inskemalet har emellertid ej, sasom Riksdagen
 f6restaller sig, nagot med skattefirenklingen att skaffa, ty de i
 I:sta punkten af afdelningen A af markegangstaxan upptagna per-
 sedlar och varuslag aro sadana, som inga i fralserantor, saval af
 fralse-skatte som af skatte-fralse natur, och i soldat- och bats-

 mansvakansafgifter samt hastrationer och manskaps dagportioner
 for tagande trupper samt undantagsvis mahanda nagon gang i
 aftal mellan enskilda om arrende eller annat. Vakansafgifter en-
 ligt markegangstaxans 2:dra punkt hafva redan upphirt att utga.
 Fraga ar darfor redan vackt om uteslutande af 2:dra punkten i
 markegangstaxan, och darom hade senast firsamlade markegangs-
 deputerade att yttra sig pa grund af cirkular till lansstyrelserna
 fran Kammarkollegium.

 Betraffande 3:dje punkten, upptagande varor for underhall
 af tagande trupper, sa borde markegangspriset ej ligga till grund
 for manskapets dagportioner, hvartill utom brbd vanligen valjes
 den stat, som upptager arter och flask, ty priset blir pa detta
 satt allt for lagt, exempelvis 30 a 35 ire (dock med 50 procent
 forhbjning for tagande trupp) for att nagon skulle kunna utan
 f6rlust leverera dagportioner efter detta pris, hvarf6r kvartervar-
 darne for trupperna dara alltid gbra f6rlust. Detta finner man,
 om man jamf6r portionspriset vid miten och andra kommende-
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 ringar, da det betalas efter upphandling a auktion. Markegangs-
 taxans pris ' arter och flask aro i sig sjalfva vanligen lagre an
 de gangbara partiprisen och alldeles icke beraknade till minutfir-
 saljning. Br6det beraknas efter spannmalens markegangspris med
 i f6rfattningarna uppstallda berakningar af huru mycket mjol bbr
 fas af en hektoliter rag, och sedan tillagges en viss bakningskost-
 nad, hvarigenom fas ett pa teoretiska grunder konstrueradt br6d-
 pris, som figa motsvarar det verkligt gangbara priset. Ett kilo-
 gram mjukt ragbrods pris i markegangstaxan varierar efter sa-
 dana f6rhallanden mellan I2 a I8 ore. Med hastrationer ar for-

 hallandet nara detsamma, hvarfor kvartervardarne sallan kunna
 eller vilja halla furage-artiklar efter markegangspriset, utan darfore
 maste kronobetjaningen vanligen upphandla dessa artiklar att leve-
 reras vid nattlagerstallena. Hartill kommer, att priset a den i
 portioner och rationer ingaende spannmalen, namligen rag och
 hafre, ar i markegangstaxan utsatt for hektoliter, fastan numera
 all spannmalshandel sker efter viktberakning. Markegangsdepute-
 rade maste darfir vid bestammande af spannmalspris stadse birja
 med att bestamma priset a spannmal efter vikt och darefter be-
 rakna, huru mycket en hektoliter af det ena eller andra slaget af
 arets sk6rd vager for att darefter faststalla priset pa en hektoli-
 ter, och i afseende a bridpriset ar det sarskildt f6reskrifvet, att
 deputerade skola bestamma, huru mycket en hektoliter r&g af arets
 skird anses vaga.

 Da emellertid spannmalen i fralserantorna ingar efter matt,
 sa m&ste markegangstaxan fortfarande hafva prisbestammelser
 efter matt, dock borde vid en andring af markegangstaxan prisen
 a spannmal utsattas bade efter vikt och efter matt, hvilket skulle
 underlatta prisbestamningen och likviderna. Huruvida nagon ute-
 slutning af vissa i markegangstaxan Litt. A ing&ende persedlar
 skall aga rum, ar beroende af huruvida i nagot lans markegangs-
 taxa finnes nigon artikel, som numera ej ingar i de uti samma
 lan utgaende fralseskatte- eller skattefralserantor, men utronande
 haraf ar, hvad fralseskatterantorna angar, f6renadt med stor sva-
 righet, ty i jordeb6ckerna finnas fralserantorna ej upptagna och
 haradsskrifvarne, hvilka ofta utfarda forvandlingsutrakningar a ran-
 torna &t agarne, kanna ej med sakerhet rantornas persedlar i
 andra fall an som varit dem tillgangliga for utrakningens verk-
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 1. TORNEBLADH

 stallande. Rantegifvarne och rantetagarne aro saledes de ende,
 hvilka med sakerhet kanna persedlarna f6r deras rantor. Hvad
 angar skattefralserantorna, sa ar svarigheten mindre, ty de aro
 numera i de fiesta lan, dar sadana funnits, af staten inlista och
 hafva s&ledes upph6rt att utga, dock ej fullstandigt i Stockholms
 lan, dar det annu finnes ett hundratal dylika rantor, som fortfa-
 rande utga. Da rantegifvarne fir de oinlosta rantorna numera
 fa arlig godtgorelse, finnas i l.andskontoret och Kammarratten
 fullstandiga utrakningar a dessa rantor att tillga. A vissa persedlar,
 sasom oxar, kor och far, ar svart att satta allmangiltiga priser, i
 anseende till den olika beskaffenhet dessa djur kunna hafva.

 Vidare kan emot markegangstaxan anmarkas, att atskilliga
 dari ingaende persedlar numera ej f6rekomma i handeln, sa att
 prisen dara blifva endast nominella och lika ar efter ar, daribland
 i Stockholms lans markegangstaxa ett kilogram torra gaddor, ett
 kilogram saltgrin al och en hektoliter al, men sa vidt de inga
 i fralserantorna, kunna de ej ur taxan uteslutas. Fralserante-
 agarne hafva visserligen genom kungl. kungorelsen den 1 maj
 1855, angaende de i ordinarie rantan ingaende persedlars omsatt-
 ning och firenkling, fatt rattighet att efter ofverenskommelse med
 rantegifvarne fa de i fralserantorna ingaende persedlar efter de
 for kronans rantor gallande regler omsatta till de hufvudranteper-
 sedlar, hvara medelmarkegangspris skall sattas, men haraf hafva
 fa, om ens nagon, rantetagare begagnat sig.

 Betraffande afdelningarna Litt. B och C, upptagande pris
 a hufvudrantepersedlar, sa anvandas dessa afdelningar numera
 endast vid berakning af indelningsersattningar, i vissa fall af den
 i prasternas aflbning ingaende spannmal eller andra hufvudrante-
 persedlar, af fralserantor, darest omsattning i nagot fall verkligen
 agt rum, samt f6r den afgald, som fir afsindrade lagenheter
 blifvit faststalld att utga till stamhemmanen. Dessa persedlar,
 hvilka i de flesta lan besta endast af rag och korn eller andra
 sadeslag och smir, kunna ej uteslutas, sa lange de for femtio ar
 faststallda loningsresolutionerna aro gallande; och, hvad spannma-
 len angar, sa lange afgald fortfarande skall utgiras fran afsindrade
 lagenheter.

 De f6renklingar, som kunna ske i markegangstaxans upp-
 stallning, aro salunda ganska fa.

 352
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 Det andra indamalet med Riksdagens skrifvelse ar f6renk-
 ling i sattet fir astadkommande af de priskuranter, som skola
 ligga till grund for markegangssattningen. Att den nuvarande
 apparaten i detta afseende ar f6r vidlyftig, torde med fullt skal
 af alla erkannas, men om sattet fir forenklingen torde ej vara
 lika latt att vinna enighet.

 Priskuranter till markegAngstaxans bada afdelningar fas pa
 tva satt, det ena ar magistraternas rapporter om torgprisen i ok-
 tober manad fir afdelningen A i markegangstaxan samt manadsvis
 for tiden oktober till och med mars fir de i medelmarkegangen in-
 gaende persedlar och det andra ar prisuppgifter vid sammantraden
 infor vederborande kronofogde a lampligt belaget stalle i fogde-
 riet i medlet af oktober af deputerade fran alla socknar i figde-
 riet f6r taxans firsta afdelning och sammantraden i birjan af
 januari och i slutet af mars manader fir medelmarkegangspriset
 med markegangsnamnderna, bestaende af dels skiftesvis utsedde
 sockenombud fran vissa socknar i figderiet, minst 4 och higst 8,
 samt lika manga af Konungens Befallningshafvande utsedde ,f6r
 sakkunskap och ovald kande, man fran fogderiet.

 Hvad nu det firra sattet eller torgprisen angar, s arr
 detta satt ej sardeles besvarande fir staderna att anskaffa, men
 riksdagen klagar ifver att de salunda erhallna prisen aro vilse-
 ledande sasom ofta f6r higa. Detta ar i viss man sannt, sardeles
 hvad priset a spannmal angar, men det torde bero ej pa nagon
 benagenhet att gynna rantetagarne, utan pa sattet fir insamlande
 af dessa priser, som vanligen sker genom stadsfiskalen eller nagon
 annan polistjansteman utan all kontroll och mahanda blott genom
 anteckning under en eller mijligen flera torgdagar, da prisen
 kunna vara beroende a tillfilliga omstandigheter, samt afven darpa,
 att torgprisen alltid aro minuthandelspris. Dessutom finnas i
 markegangstaxans afdelning A manga artiklar, hvilka ej utgbra
 foremal for torghandel. Att medeltalet af markegangsprisen pa
 spannmal och mijligen en eller annan artikel darutifver kan blifva
 higre i ett lan med flera stader an i ett annat narbelaget med
 f?a stader, ar visserligen sannt, men dels folja markegangsdepute-
 rade med kannedom om sattet fir insamlandet af uppgifterna ej
 obetingadt medeluppgiften, hvad afdelningen A i taxan ang&r,
 dels intraffar latt, aLt prisen i denna afdelning fran figderierna
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 blir lagre an det verkliga priset, da det hos sockendeputerade
 finnes intresse f6r laga pris, men alldeles icke f6r h6ga pris a
 spannmal och andra artiklar af nagon betydenhet.

 Det vore under sadana forhallanden mahainda battre, att
 stadsfullmaktige eller allmanna radstugan i stader utan stads-
 fullmaktige lamnade prisuppgifterna till markegangssattningen.

 Sattet for anskaffande af priskuranter fran fogderierna ar,
 sasom af Riksdagen ock torde afsetts, onbdigt vidlyftigt och be-
 tungande f6r ombuden genom langa resor, darfor kommunernas
 ombud atminstone sallan atnjuta ersattning, och de af Konungens
 Befallningshafvande utsedde ledamoterna i markegangsnamnderna
 kunna alls icke fa godtgorelse for resekostnaden.

 Vid sockendeputerades sammantrade i medlet af oktober
 skola alla socknarna i ett fogderi vara representerade. Antalet
 deputerade kan saledes stundom uppga till ett tjugutal personer.
 Det kan emellertid ifragasattas, om alla socknar verkligen darvid
 behofva hvarje ir representeras. Vid priskuranters uppgorande
 f6r medelmarkegangen ar det ej ombud f6r mera an en del af
 hvarje fogderis socknar, halften eller oftare omkring en tredjedel
 af socknarna, jamte af Konungens Befallningshafvande utsedda
 ledamoter till lika antal. Antalet sockendeputerade vid samman-
 tradet f6r markegangsprisens uppgorande i taxans I sta afdelning
 synes darfore kunna inskrankas till ombud fran halfva antalet sock-
 nar skiftesvis f6r hvart ar.

 Dessutom skulle den lattnad kunna beredas socknar, som
 aro aflagset belagna fran sammantradesstallet eller dit hafva svara
 kommunikationer, att kommunalstamman kunde fa uppg6ra pris-
 kurant och insanda skriftlig sadan att vid sammantradet tagas i
 6fvervagande. Det har visserligen ifragasatts, att priskuranter
 skulle kunna upprattas af kommunalstammorna eller kommunal-
 namnderna och insandas till kronofogden, men i sadant fall skulle
 ej nagot samradande emellan f6rrattningsmannen eller nagon
 jamkning af prisen pa grund daraf kunna ske, och kronofogden,
 sasom kronoombud, skulle komma utanf6r hela prissattningen.
 Dessutom skulle detta satt ej vara nagon f6renkling af atgarderna,
 utan foranleda en allt f6r vidlyftig bearbetning af materialet, nam-
 ligen darigenom att i lan med stort antal socknar, stundom mera
 an Ioo, Landskontoret skulle fa lika manga prisuppgifter i stallet

 I. TORNEBLADH 354
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 f6r 6 'a 8 sadana. Emot en s'adan f6rdndring talar ock, hvad
 medelmarkegangen betraffar, den ensidighet, som darigenom komme
 att drabba medelmarkegangssattningen. I afseende 'a denna finnas
 tv?a parter, den. ena ar de lbntagande prasterna samt agare af
 afgald fr?an afsbndrade lagenheter, och den andra de lbnegifvande
 jordagarne och vissa lagenhetsagare. De f6rras intresse skall i
 markegangsndmnderna bevakas af de utaf Konungens Befallnings-
 hafvande utsedda ledambterna, daribland vanligen en, tva eller
 tre praster. Uppsta olika meningar om spannm5aspriset, blifva
 dock prasterna ofta i minoritet. De af Konungens Befailnings-
 hafvande utsedda 6friga ledam6ter hafva egentligen samma in-
 tresse som sockneombuden och rbsta ofta lika med dem.

 Dessa aro de synpunkter, hvarur fragan om revision af
 fiirfattningarna om markeg'angssattningen fbr narvarande kan ses.
 Skulle fralserantorna, af b'tda slagen, framdeles blifva inl6sta,
 sa skulle en betydlig f6renkling af afdelningen A i markeg'angstaxan
 kunna aga rum. Att de gallande l6ningsresolutionerna angaende
 prasterskapets afl6ning ' viss tid upphi5ra att blifva gallande,
 kommer, afven om i de blifvande nya lonerna spannmal eller
 andra hufvudrantepersedlar icke komma att inga, ej att gbra
 medelmarkegangspris ' hufvudrantepersedlar obeh6ifligt, ty afgald
 till stamhemman, faststalld fbr all framtid att utga i spannm'a
 eller annan rantepersedel, kommer fortfarande att utg6ras, om
 sa'dan ock kan enligt ett numera godkandt ffirfattningsf6irslag blifva
 minskad.
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